Quarta e última assembleia do ano delibera ações sobre negociações e
traça objetivos para 2012

Pediatras e representantes da diretoria da Sociedade Mineira de Pediatria e do
Sindicato dos Médicos de Minas Gerais estiveram reunidos na última quintafeira, 27, na sede do SINMED-MG. Essa foi a quarta e última assembleia
extraordinária dos pediatras do ano de 2011. A primeira aconteceu no mês de
abril, a segunda em julho e a terceira em setembro deste ano.
Com o objetivo de melhoria da remuneração e maior valorização profissional, o
movimento acionou todas as operadoras de saúde suplementar, encaminhando
a pauta da categoria estabelecida em assembleia.
Após a leitura do edital de convocação, Paulo Poggiali, presidente da SMP,
apresentou novamente as respostas enviadas por algumas das operadoras
para as quais foram feitas as solicitações dos pediatras mineiros, já
apresentadas na reunião de 14 de setembro. A principal ação dessa última
assembleia, segundo Paulo Poggiali, seria reforçar as respostas obtidas aos
pediatras e, a partir daí, decidir quais respostas dar às operadoras que se
manifestaram.
Além disso, o pediatra Norberto Machado, representando a clínica Cemel e a
Coopercom, cooperativa dos médicos do município de Contagem, relatou os
avanços nas negociações da cidade com os planos privados de saúde.
Segundo ele, apesar de ter havidos alguns descredenciamentos, atualmente o
valor mínimo pago pelas operadoras na clínica é de R$ 65,00.
O pediatra Nozor Galvão, presidente da Regional Oeste da Sociedade Mineira
de Pediatria, também compareceu à Assembleia com notícias sobre as
negociações principalmente na cidade de Divinópolis. (veja, abaixo, como andam as
negociações da Regional Oeste da SMP)

Ao fim da assembleia extraordinária, ficou decidido então que a SMP fica
responsável por responder e aceitar a proposta feita pelas operadoras da
Unidas, com ressalva para o valor mínimo da consulta, que os pediatras
entendem que deve ser de R$ 65,00, com reajuste anual.
Por fim, foi decidido também que o movimento continuará em 2012, buscando
agregar ainda mais os colegas na luta por uma pediatria cada vez mais forte.

Defesa Profissional fora da Capital
Em Divinópolis, o movimento de defesa profissional, que acontece por meio
da Regional Oeste da Sociedade Mineira de Pediatria, também já mostrou
resultados positivos. Desde junho de 2011, pediatras da cidade negociam com
as quatro maiores operadoras locais: Unimed, Saúde Vida, Prontomed e São
João de Deus Saúde. As quatro, juntas, detêm 95% dos clientes de Divinópolis.
Em reuniões a princípio semanais e atualmente quinzenais, os pediatras
mantiveram negociação direta com as operadoras a partir do envio de ofícios
contendo a pauta de reivindicação. Das quatro instituições, somente a Saúde
Vida não se pronunciou ou se dispôs a negociar.
A Regional, além de enviar a carta aos planos de saúde, também enviou um
comunicado aos pediatras, inteirando-os sobre as negociações. Outra carta foi
enviada aos usuários dos planos de saúde, alertando sobre a necessidade de
valorização do pediatra e da sua justa remuneração por parte da saúde
suplementar. A imprensa local também divulgou o movimento.
Clique aqui e veja as cartas da Regional Oeste da Sociedade Mineira de Pediatria

Respostas obtidas até o momento:
Unimed Divinópolis
1) Consulta pediátrica em consultório passa para R$72,00. Importante
salientar que esta não é uma conquista exclusiva do movimento, já que
é o valor remunerado para todas as consultas de todas as
especialidades, o que não valoriza a consulta pediátrica, como foi
reivindicado.
2) Criação do Procedimento Atendimento Ambulatorial de PuericulturaAAP, para o acompanhamento da criança e do adolescente no valor de
R$124,00 - não acatado.
3) Adoção do Tratamento Clínico Ambulatorial em Pediatria - TCAP – não
acatado.

4) Pagamento das consultas e procedimentos hospitalares, usando como
referência a CBHPM - 5ª Edição – 2011 – em negociação.
5) Fim das Glosas definidas como “consulta de retorno” - Não acatado, em
descumprimento a regra do Conselho Federal de Medicina (CFM) e
Agência Nacional de Saúde (ANS), exigindo a justificativa por escrito.
6) Remuneração de consulta feita pelo pediatra à gestante no último
trimestre do pré-natal - Já em prática, e passa para o valor de R$72,00,
o mesmo valor pago para as consultas médicas das demais
especialidades.
São João de Deus Saúde Divinópolis
1) Consulta pediátrica em consultório passa para R$73,00. Importante
salientar que esta não é uma conquista exclusiva do movimento, já que é o
valor remunerado para todas as consultas de todas as especialidades, o
que não valoriza a consulta pediátrica, como foi reivindicado.
2) Criação do Procedimento Atendimento Ambulatorial de Puericultura-AAP,
para o acompanhamento da criança e do adolescente no valor de R$124,00
– Aceitam negociar.
3) Adoção do Tratamento Clínico Ambulatorial em Pediatria – TCAP - Aceitam
negociar.
4) Pagamento das consultas e procedimentos hospitalares, usando como
referência a CBHPM - 5ª Edição – 2011 – em negociação.
5) Fim das Glosas definidas como “consulta de retorno” - Não acatado, em
descumprimento a regra do Conselho Federal de Medicina (CFM) e Agência
Nacional de Saúde (ANS), exigindo a justificativa por escrito.
6) Remuneração de consulta feita pelo pediatra à gestante no último trimestre
do pré-natal - Já em prática, e passa para o valor de R$72,00, o mesmo
valor pago para as consultas médicas das demais especialidades.
Saúde Vida Divinópolis
Em nenhum momento procuraram para negociação, demonstrando o
descrédito ao movimento e completa desvalorização das consultas e
procedimentos pediátricos, bem como do profissional pediatra.
Prontomed Divinópolis
Ainda em negociação. Reunião marcada para meados de novembro.

Em Contagem, a Cemel - Cooperativa de Especialidades Médicas Eldorado e
a Coopercon - Cooperativa de Trabalho Médico de Contagem também
iniciaram, neste ano, uma negociação com convênios e seguradoras.
Atualmente, vem acontecendo o descredenciamento, em Contagem, por

grande parte dos pediatras, das operadoras que se mantêm irredutíveis nas
negociações ou continuam pagando valores extremamente inferiores às
aspirações do movimento, como é o caso da Santa Casa e da Vitallis.
Os pediatras do Hospital Santa Helena e Hospital São José enviaram uma
carta solicitando reajustes nos valores pagos para a especialidade, em
atendimento de pronto-socorro nestes dois hospitais. O que foi pactuado é o
que segue:
1. Saude (Sistema Assistencial Unificado de Empresas), Fiat e Vitae: R$
65,00
2. Só Saúde: R$ 55,00 atualmente. Será reajustado para R$ 65,00 a partir
de dezembro deste ano.
3. Promed: R$ 60,00
4. Bradesco Saúde: desde setembro/2011 o valor é de R$ 56,00. Será
majorado para R$ 65,00 a partir do aditivo que deverá ser assinado, em
breve.
5. Correios, Green Life: R$ 65,00
6. Minas CenterMed, Coca-Cola, Confiança Saúde, Copass, Good Life: R$
60,00
7. Mater Med: desde 01/11/2011 é de R$ 60,00 e a partir de 01/01/2012:
R$ 65,00
Hoje, as cooperativas ainda aguardam retorno das seguintes operadoras:
Golden Cross, Intermédica, Polícia Militar e Samp, Abeb, Vale, Notre Dame,
Previminas, Sul América, Admédico, Allianz, Amil, Gama Saúde, Marítima
Seguradora, Mediservice, São Bernardo, Unibanco AIG Saúde.

